
แบบ สขร. 1

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

1 จ้างเหมาประกอบอาหารวา่งและ 7,500.00                7,500.00              เฉพาะเจาะจง น.ส.ปุญนิภา  พุฒิศรีเมธี น.ส.ปุญนิภา พุฒิศรีเมธี มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง  5/2564

เคร่ืองด่ืม 7,500.00                          เสนอราคาเหมาะสม  14 ต.ค. 63

ภายในวงเงินงบประมาณ

2 จัดซ้ืออาหารเสริม(นม)ส าหรับ 27,761.00              27,761.00             เฉพาะเจาะจง บ.แมร่ี แอน แดร่ี โปรดัคส์ จ ากดั บ.แมร่ี แอน แดร่ี โปรดัคส์ จ ากดั มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง  4/2564

ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 27,761.00                        เสนอราคาเหมาะสม  6 ต.ค. 63

ต าบลไชยมงคล ภายในวงเงินงบประมาณ

3 จัดซ้ืออาหารเสริม(นม)ส าหรับ 34860.66 34,860.66 เฉพาะเจาะจง บ.แมร่ี แอน แดร่ี โปรดัคส์ จ ากดั บ.แมร่ี แอน แดร่ี โปรดัคส์ จ ากดั มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง  2/2564

โรงเรียนบ้านหนองพลวงใหญ่ 34,860.66                        เสนอราคาเหมาะสม  1 ต.ค. 63

ภายในวงเงินงบประมาณ

4 จัดซ้ืออาหารสเริม(นม)ส าหรับ 53,566.38              53,566.38 เฉพาะเจาะจง บ.แมร่ี แอน แดร่ี โปรดัคส์ จ ากดั บ.แมร่ี แอน แดร่ี โปรดัคส์ จ ากดั มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง  3/2564

โรงเรียนบ้านไชยมงคล 53,566.38                        เสนอราคาเหมาะสม  1 ต.ค. 63

ภายในวงเงินงบประมาณ

5 จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมรถยนต์ 52,344.94              52,344.94             เฉพาะเจาะจง หจก.คิงส์ยนต์ หจก.คิงส์ยนต์ มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง  9/2564

บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 52,344.94                        เสนอราคาเหมาะสม

85-0966 นครราชสีมา ภายในวงเงินงบประมาณ

6 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ 12,850.00 12,850.00 เฉพาะเจาะจง นางละมุล  วนิดี นางละมุล  วนิดี มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง  11/2564

หมายเลขทะเบียน 85-3796 นม. 12,850.00 เสนอราคาเหมาะสม  12 พ.ย. 63

รายงานผลการจัดซ้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2564

 เทศบาลต าบลไชยมงคล  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

วันที ่  5  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2564



แบบ สขร. 1

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

รายงานผลการจัดซ้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2564

 เทศบาลต าบลไชยมงคล  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

วันที ่  5  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2564

ภายในวงเงินงบประมาณ

7 จัดซ้ือวสัดุยานพาหนะและขนส่ง 5,200.00                5,200.00              เฉพาะเจาะจง โคราชแบตเตอร่ี-สาวตราด2 โคราชแบตเตอร่ี-สาวตราด2 มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 22/2564

(แบตเตอร่ีรถยนต์) 5,200.00                          เสนอราคาเหมาะสม  01 ธ.ค. 63

ภายในวงเงินงบประมาณ

8 จดัซ้ือวสัดุยานพาหนะและขนส่ง 16,000.00 16,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.มิตรภาพการยางและศูนย์ล้อ จ ากัด บ.มิตรภาพการยางและศูนย์ล้อ จ ากัด มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง  28/2564

(ยางรถยนต์) 16,000.00 เสนอราคาเหมาะสม  1 ธ.ค. 63

ภายในวงเงินงบประมาณ

9 โครงการซ่อมแซมถนนทีไ่ด้รับ 200,000.00            201,100.00           เฉพาะเจาะจง หจก.ทนนท์ คอนสตรัคชัน่ หจก.ทนนท์ คอนสตรัคชัน่ มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง ก่อสร้าง 1/2564

ผลกระทบจากการใช้งานปกติ/ 200,000.00                       เสนอราคาเหมาะสม  7 ธนัวาคม 2563

ภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดยด าเนิน ภายในวงเงินงบประมาณ

การซ่อมแซมถนน คสล. กลุ่มบ้าน

กม.13 หมูท่ี ่1

10 โครงการซ่อมแซมถนนทีไ่ด้รับ 283,000.00            284,560.00           เฉพาะเจาะจง หจก.ทนนท์ คอนสตรัคชัน่ หจก.ทนนท์ คอนสตรัคชัน่ มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง ก่อสร้าง 2/2564

ผลกระทบจากการใช้งานปกติ/ 283,000.00                       เสนอราคาเหมาะสม  7 ธนัวาคม 2563

ภัยพิบัติทางธรรมชาติ บ้านบุตาล ภายในวงเงินงบประมาณ

หมูท่ี ่2 ต.ไชยมงคล

11 โครงการขยายเขตระบบประปา 141,323.37            140,000.00           เฉพาะเจาะจง หจก.พี แอนด์ ว ีนิว หจก.พี แอนด์ ว ีนิว มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง ก่อสร้าง 3/2564



แบบ สขร. 1

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

รายงานผลการจัดซ้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2564

 เทศบาลต าบลไชยมงคล  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

วันที ่  5  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2564

บ้านไชยมงคล หมูท่ี ่1 คอนสตรัคชัน่ คอนสตรัคชัน่ เสนอราคาเหมาะสม  16 ธนัวาคม 2563

141,323.37                       ภายในวงเงินงบประมาณ

12 จัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 15,800.00              15,800.00             เฉพาะเจาะจง หจก.โคราชเคร่ืองถ่าย หจก.โคราชเคร่ืองถ่าย มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 36/2564

ออโตเมชัน่ ออโตเมชัน่ เสนอราคาเหมาะสม  18 ธนัวาคม 2563

15,800.00                        ภายในวงเงินงบประมาณ

13 จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์ตามโครงการ 17,500.00              17,500.00             เฉพาะเจาะจง ซีเมดิคอล ซีเมดิคอล มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 37/2564

เฝ้าระวงัป้องกันและควบคุมโรค 17,500.00                        เสนอราคาเหมาะสม  18 ธนัวาคม 2563

ติดเชือ้ไวรัสโคโรน่า 2019 ภายในวงเงินงบประมาณ

14 จัดซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว 14,749.00              14,749.00             เฉพาะเจาะจง บ.ดูโฮม จ ากัด (มหาชน) บ.ดูโฮม จ ากัด (มหาชน) มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 38/2564

14,749.00                        เสนอราคาเหมาะสม  18 ธนัวาคม 2563

ภายในวงเงินงบประมาณ

ภายในวงเงินงบประมาณ

15 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน 17,000.00              17,000.00             เฉพาะเจาะจง บ.ดูโฮม จ ากัด (มหาชน) บ.ดูโฮม จ ากัด (มหาชน) มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 35/2564

17,000.00                        เสนอราคาเหมาะสม  15 ธนัวาคม 2563

ภายในวงเงินงบประมาณ

16 จัดซ้ืออาหารเสริม(นม)ส าหรับ 27,761.00              27,761.00             เฉพาะเจาะจง บ.แมร่ี แอน แดร่ี โปรดักส์ จ ากดั บ.แมร่ี แอน แดร่ี โปรดักส์ จ ากดั มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 39/2564



แบบ สขร. 1

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

รายงานผลการจัดซ้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2564

 เทศบาลต าบลไชยมงคล  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

วันที ่  5  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2564

ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก ทต.ไชยมงคล 27,761.00                        เสนอราคาเหมาะสม  18 ธนัวาคม 2563

ภายในวงเงินงบประมาณ

17 จัดซ้ืออาหารเสริม(นม)ส าหรับ 152,150.68            152,150.68           เฉพาะเจาะจง บ.แมร่ี แอน แดร่ี โปรดักส์ จ ากดั บ.แมร่ี แอน แดร่ี โปรดักส์ จ ากดั มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 20/2564

นักเรียนโรงเรียนบ้านไชยมงคล 152,150.68                       เสนอราคาเหมาะสม  1 ธนัวาคม 2563

ภายในวงเงินงบประมาณ

18 จัดซ้ืออาหารเสริม(นม)ส าหรับ 100,891.36            100,891.36           เฉพาะเจาะจง บ.แมร่ี แอน แดร่ี โปรดักส์ จ ากดั บ.แมร่ี แอน แดร่ี โปรดักส์ จ ากดั มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 21/2564

นกัเรียนโรงเรียนบา้นหนองพลวงใหญ่ 100,891.36                       เสนอราคาเหมาะสม  1 ธนัวาคม 2563

ภายในวงเงินงบประมาณ

19 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีต 95,500.00              96,000.00             เฉพาะเจาะจง หจก.ทนนท์ คอนสตรัคชัน่ หจก.ทนนท์ คอนสตรัคชัน่ มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง ก่อสร้าง 5/2564

เสริมเหล็ก หมูท่ี ่2,หมูท่ี ่3 95,500.00                        เสนอราคาเหมาะสม  20 มกราคม 2564

ภายในวงเงินงบประมาณ

20 จัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 29,940.00              29,940.00             เฉพาะเจาะจง หจก.โคราชเคร่ืองถ่าย หจก.โคราชเคร่ืองถ่าย มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง  57/2564

ออโตเมชัน่ ออโตเมชัน่ เสนอราคาต่ าสุด  20 มกราคม 2564

29,940.00                        ภายในวงเงินงบประมาณ

21 จัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 15,850.00              15,850.00             เฉพาะเจาะจง หจก.โคราชเคร่ืองถ่าย หจก.โคราชเคร่ืองถ่าย มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง  58/2564

ออโตเมชัน่ ออโตเมชัน่ เสนอราคาเหมาะสม  20 มกราคม 2564



แบบ สขร. 1

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

รายงานผลการจัดซ้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2564

 เทศบาลต าบลไชยมงคล  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

วันที ่  5  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2564

15,850.00                        ภายในวงเงินงบประมาณ

22 จัดซ้ือยางถุง premix bag 95,000.00              95,000.00             เฉพาะเจาะจง หจก.ดีเอแอล ซัพพลาย หจก.ดีเอแอล ซัพพลาย มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 59/2564

95,000.00                        เสนอราคาเหมาะสม  21 มกราคม 2564

ภายในวงเงินงบประมาณ

23 จัดซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 15,321.00 15,321.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดูโฮม จ ากัด (มหาชน) บ.ดูโฮม จ ากัด (มหาชน) มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง  51/2564

15,321.00 เสนอราคาเหมาะสม  12 มกราคม 2564

ภายในวงเงินงบประมาณ

24 จัดซ้ือวสัดเคร่ืองแต่งกาย 6,187.00                6,187.00              เฉพาะเจาะจง บ.ดูโฮม จ ากัด (มหาชน) บ.ดูโฮม จ ากัด (มหาชน) มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง  63/2564

6,187.00                          เสนอราคาเหมาะสม  22 มกราคม 2564

ภายในวงเงินงบประมาณ

25 จ้างตัดหญ้าข้างทางและเก็บเศษ 24,200.00              24,200.00             เฉพาะเจาะจง หจก.ทนนท์ คอนสตรัคชัน่ หจก.ทนนท์ คอนสตรัคชัน่ มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง  67/2564

หญ้าขยะพร้อมขนทิง้ 24,200.00                        เสนอราคาเหมาะสม  23 มกราคม 2564

ภายในวงเงินงบประมาณ

26 จ้างเหมาซ่อมบ ารุงรถยนต์ 13,550.00              13,550.00             เฉพาะเจาะจง นางละมุล  วนิดี นางละมุล  วนิดี มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง  54/2564

บรรทุกขยะ 85-3796 13,550.00                        เสนอราคาเหมาะสม  15 มกราคม 2564

ภายในวงเงินงบประมาณ



แบบ สขร. 1

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

รายงานผลการจัดซ้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2564

 เทศบาลต าบลไชยมงคล  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

วันที ่  5  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2564

27 วสัดุส านักงาน(ใบเสร็จรับเงิน) 9,600.00                9,600.00              เฉพาะเจาะจง บ.ที เจ ซอฟท์ จ ากัด บ.ที เจ ซอฟท์ จ ากัด มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 48/2564

9,600.00                          เสนอราคาต่ าสุด  4 มกราคม 2564

ภายในวงเงินงบประมาณ

28 โครงการซ่อมแซมถนนทีไ่ด้รับผล 529,000.00            946,197.35           e-biddings หจก.ป.ชินวงค์การก่อสร้าง หจก.ป.ชินวงค์การก่อสร้าง มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง ก่อสร้าง 4/2564

กระทบจากการใชง้านปกติ/ภยัพบิติั 529,000.00                       เสนอราคาเหมาะสม  19 มกราคม 2564

โดยด าเนินการซ่อมสร้างถนน ภายในวงเงินงบประมาณ

ลาดยางผิวทาง Cape seal เสนอราคาต่ าสุด

ม.4 บ้านหนองปลิง

29 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน 15,999.00              15,999.00             เฉพาะเจาะจง บ.ดูโฮม จ ากัด มหาชน บ.ดูโฮม จ ากัด มหาชน มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 77/2564

15,999.00                        เสนอราคาเหมาะสม  10 กุมภาพันธ ์2564

ภายในวงเงินงบประมาณ

30 จ้างเหมาท าป้ายเกีย่วกับ 5,800.00                5,800.00              เฉพาะเจาะจง ร้านดูดี ดีไซน์ ร้านดูดี ดีไซน์ มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 80/2564

งานเลือกต้ัง 5,800.00                          เสนอราคาเหมาะสม  15 กุมภาพันธ ์2564

ภายในวงเงินงบประมาณ

31 จัดซ้ือแบบพิมพ์ส าหรับใช้ในการ 9,680.30                9,680.30              เฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง  76/2564

จัดการเลือกต้ัง กรมการปกครอง กรมการปกครอง เสนอราคาเหมาะสม  8 กุมภาพันธ ์2564



แบบ สขร. 1

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

รายงานผลการจัดซ้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2564

 เทศบาลต าบลไชยมงคล  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

วันที ่  5  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2564

9,680.30                          ภายในวงเงินงบประมาณ

32 จ้างเหมาส ารวจจ านวน สุนัข- 7,500.00                7,500.00              เฉพาะเจาะจง นางนิสากร  เกวยีนโคกกรวด นางนิสากร  เกวยีนโคกกรวด มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 83/2564

แมว ตามโครงการสัตวป์ลอดโรค 7,500.00                          เสนอราคาเหมาะสม  22 กุมภาพันธ ์2564

คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ภายในวงเงินงบประมาณ

33 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ า 5,800.00                5,800.00              เฉพาะเจาะจง อูช่่างน้อย อูช่่างน้อย มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 94/2564

หมายเลขทะเบียน ผว 3991 5,800.00                          เสนอราคาเหมาะสม  5 มีนาคม 2564

ภายในวงเงินงบประมาณ

34 จ้างเหมาประกอบอาหารวา่ง 6,960.00 6,960.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจารุวรรณ ดวงเกิน นางสาวจารุวรรณ ดวงเกิน มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง  95/2564

และเคร่ืองด่ืม ส าหรับผู้เข้าร่วม 6,960.00 เสนอราคาเหมาะสม  5 มีนาคม 2564

กจิกรรมประชาสัมพนัธใ์หป้ระชาชน ภายในวงเงินงบประมาณ

ออกไปใช้สิทธิเ์ลือกต้ัง

35 จัดซ้ือวสัดุส านักงานส าหรับ 22,230.00              22,230.00             เฉพาะเจาะจง ร้านสุสุทโธ การค้า ร้านสุสุทโธ การค้า มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 102/2564

ใช้ในการเลือกต้ัง 22,230.00                        เสนอราคาเหมาะสม  15 มีนาคม 2564

ภายในวงเงินงบประมาณ

36 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ า 19,650.00              19,650.00             เฉพาะเจาะจง อูช่่างน้อย อูช่่างน้อย มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 104/2564

หมายเลขทะเบียน 85-0966 19,650.00                        เสนอราคาเหมาะสม  16 มีนาคม 2564



แบบ สขร. 1

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

รายงานผลการจัดซ้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2564

 เทศบาลต าบลไชยมงคล  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

วันที ่  5  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2564

ภายในวงเงินงบประมาณ

37 จัดซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว 14,584.00              14,584.00             เฉพาะเจาะจง บ.ดูโฮม จ ากัด มหาชน บ.ดูโฮม จ ากัด มหาชน มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 100/2564

14,584.00                        เสนอราคาเหมาะสม  11 มีนาคม 2564

ภายในวงเงินงบประมาณ

38 จัดซ้ือบัตรเลือกต้ังสมาชิกสภา 19,040.00              19,040.00             เฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 93/2564

เทศบาลและนายกเทศมนตรี กรมการปกครอง กรมการปกครอง เสนอราคาเหมาะสม  3 มีนาคม 2564

19,040.00                        ภายในวงเงินงบประมาณ

39 จัดซ้ือวสัดุก่อสร้างเพือ่จัดท า 18,745.00              18,745.00             เฉพาะเจาะจง หจก.เจีย๊บสูนค้าวสัดุ หจก.เจีย๊บสูนค้าวสัดุ มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 107/2564

ป้ายประกาศผลการเลือกต้ัง 18,745.00                        เสนอราคาเหมาะสม  22 มีนาคม 2564

ภายในวงเงินงบประมาณ

40 จัดซ้ือครุภัณฑ์ดังต้มน้ าร้อนไฟฟ้า 9,990.00                9,990.00              เฉพาะเจาะจง หจก.ใต้ฟ้าซิต้ี หจก.ใต้ฟ้าซิต้ี มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 109/2564

9,990.00                          เสนอราคาเหมาะสม  24 มีนาคม 2564

ภายในวงเงินงบประมาณ

41 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ 14,685.00              14,685.00             เฉพาะเจาะจง นางละมุล วนิดี นางละมุล วนิดี มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 101/2564

14,685.00                        เสนอราคาเหมาะสม  11 มีนาคม 2564

ภายในวงเงินงบประมาณ



แบบ สขร. 1

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

รายงานผลการจัดซ้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2564

 เทศบาลต าบลไชยมงคล  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

วันที ่  5  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2564

42 โครงการวางทอ่เมนประปา หมูท่ี ่1 123,000.00            123,000.00           เฉพาะเจาะจง หจก.ทนนท์คอนสตรัคชัน่ หจก.ทนนท์คอนสตรัคชัน่ มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง  ก่อสร้าง 6/2564

กลุ่มบ้าน กม. 13 123,000.00                       เสนอราคาเหมาะสม  6 มีนาคม 2564

ภายในวงเงินงบประมาณ

43 จ้างเหมาท าป้ายไวนิลเฝ้าระวงั 5,600.00                5,600.00              เฉพาะเจาะจง ร้านดูดี ดีไซน์ ร้านดูดี ดีไซน์ มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 119/2564

และลดอุบัติเหตุทาง 5,600.00                          เสนอราคาเหมาะสม  7 เมษายน 2564

ภายในวงเงินงบประมาณ

44 จ้างป้ายจราจรเพือ่ช่วยลดอุบัติเหตุ 17,600.00              17,600.00             เฉพาะเจาะจง อิสระกรุ๊ป อิสระกรุ๊ป มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 124/2564

ในเขตชุมชน 17,600.00                        เสนอราคาเหมาะสม  23 เมษายน 2564

ภายในวงเงินงบประมาณ

45 โครงการซ่อมแซมถนนทีไ่ด้รับ 115,000.00            115,986.07           เฉพาะเจาะจง หจก.ทนนท์ คอนสตรัคชัน่ หจก.ทนนท์ คอนสตรัคชัน่ มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง ก่อสร้าง 7/2564

ผลกระทบจากการใช้งานปกติ/ 115,000.00                       เสนอราคาเหมาะสม  28 เมษายน 2564

ภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดยการ ภายในวงเงินงบประมาณ

ซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุก

หมูที ่4, หมูท่ี ่5

46 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน 9,900.00                9,900.00              เฉพาะเจาะจง หจก.ออฟฟิศ เซ็นเตอร์ กรุ๊ป หจก.ออฟฟิศ เซ็นเตอร์ กรุ๊ป มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 126/2564

9,900.00                          เสนอราคาเหมาะสม  26 เมษายน 2564



แบบ สขร. 1

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

รายงานผลการจัดซ้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2564

 เทศบาลต าบลไชยมงคล  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

วันที ่  5  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2564

ภายในวงเงินงบประมาณ

47 จัดซ้ือวสัดุเคร่ืองดับเพลิง 20,000.00              20,000.00             เฉพาะเจาะจง หจก.เอฟวา ไฟร์ พรีเวนชัน่ หจก.เอฟวา ไฟร์ พรีเวนชัน่ มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 131/2564

เสนอราคาเหมาะสม  3 พ.ค. 64

ภายในวงเงินงบประมาณ

48 จัดซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 26,243.00              26,243.00             เฉพาะเจาะจง บ.ดูโฮม จ ากัด (มหาชน) บ.ดูโฮม จ ากัด (มหาชน) มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 132/2564

26,243.00                        เสนอราคาเหมาะสม  5 พ.ค. 64

ภายในวงเงินงบประมาณ

49 จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกขยะ 7,770.00                7,770.00              เฉพาะเจาะจง อูเ่กรียงไกรกลการ (ช่างเขียน) อูเ่กรียงไกรกลการ (ช่างเขียน) มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 133/2564

หมายเลขทะเบียน 85-3796 7,770.00                          เสนอราคาเหมาะสม  5 พ.ค. 64

ภายในวงเงินงบประมาณ

50 จัดซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์หรือ 30,000.00              30,000.00             เฉพาะเจาะจง บ.ไอโอที คอนซัลต้ิง แอนด์ บ.ไอโอที คอนซัลต้ิง แอนด์ มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 134/2564

การแพทย ์(ทรายอะเบท) เทรนนิง่ เซ็นเตอร์ จ ากัด เทรนนิง่ เซ็นเตอร์ จ ากัด เสนอราคาเหมาะสม  7 พ.ค. 64

30,000.00 ภายในวงเงินงบประมาณ

51 จ้างท าป้ายโครงการก าจัดและ 345.00                  345.00                 เฉพาะเจาะจง นางสายสุณี จันทร์ละมูล นางสายสุณี จันทร์ละมูล มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 135/2564

ป้องกันการเกิดลูกน้ ายงุลาย 345.00 เสนอราคาเหมาะสม  11 พ.ค. 64



แบบ สขร. 1

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

รายงานผลการจัดซ้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2564

 เทศบาลต าบลไชยมงคล  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

วันที ่  5  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2564

ภายในวงเงินงบประมาณ

52 จ้างเหมาประกอบอาหารวา่ง 750.00                        750.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ชนานันท์  ผ่องภูผา น.ส. ชนานันท์  ผ่องภูผา มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง  136/2564

และเคร่ืองด่ืม (ประชุมสภา) 750.00 เสนอราคาเหมาะสม  11 พ.ค. 64

ภายในวงเงินงบประมาณ

53 จัดซ้ือวสัดุก่อสร้าง (สป) 840.00                        840.00 เฉพาะเจาะจง บ.อาร์พีซี ทูลมาร์ท จ ากัด บ.อาร์พีซี ทูลมาร์ท จ ากัด มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง  137/2564

840.00 เสนอราคาเหมาะสม  14 พ.ค. 64

ภายในวงเงินงบประมาณ

54 จ้างเหมาประกอบการวา่งและ 750.00                        750.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ชนานันท์  ผ่องภูษา น.ส.ชนานันท์  ผ่องภูษา มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 138/2564

เคร่ืองด่ืม (ประชุมสภา) 750.00 เสนอราคาเหมาะสม  14 พ.ค. 64

ภายในวงเงินงบประมาณ

55 จ้างเหมาพ่นหมอกควนั 12,000.00                   12,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมชาย  นุชโหมด นายสมชาย  นุชโหมด มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 142/2564

12,000.00 เสนอราคาเหมาะสม  20 พ.ค. 64

ภายในวงเงินงบประมาณ

56 จัดซ้ือวสัดุป้องกันโควดิ 26,950.00                   26,950.00 เฉพาะเจาะจง ซีเมดิคอล ซีเมดิคอล มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 143/2564

26,950.00 เสนอราคาเหมาะสม  20 พ.ค. 64

ภายในวงเงินงบประมาณ



แบบ สขร. 1

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

รายงานผลการจัดซ้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2564

 เทศบาลต าบลไชยมงคล  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

วันที ่  5  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2564

57 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ หมายเลข 11,700.52                   11,700.52                  เฉพาะเจาะจง หจก.คิงส์ยนต์ หจก.คิงส์ยนต์ มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 146/2565

ทะเบียน ขง 229 นครราชสีมา 11,700.52 เสนอราคาเหมาะสม  27 พ.ค. 64

ภายในวงเงินงบประมาณ

58 จัดซ้ืออาหารเสริม(นม) ศพด. 21,896.00              21,896.00             เฉพาะเจาะจง บ.แมร่ี แอน แดร่ี โปรดักส์ จ ากดั บ.แมร่ี แอน แดร่ี โปรดักส์ จ ากดั มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 151/2564

21,896.00                        เสนอราคาเหมาะสม  1 มิ.ย. 64

ภายในวงเงินงบประมาณ

59 จัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ (ศึกษา) 14,100.00              14,100.00             เฉพาะเจาะจง หจก.โคราชเคร่ืองถ่าย หจก.โคราชเคร่ืองถ่าย มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 152/2564

ออโตเมชัน่ ออโตเมชัน่ เสนอราคาเหมาะสม  2 มิ.ย. 64

14,100.00 ภายในวงเงินงบประมาณ

60 จัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์(คลัง) 14,350.00              14,350.00             เฉพาะเจาะจง หจก.โคราชเคร่ืองถ่าย หจก.โคราชเคร่ืองถ่าย มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 153/2564

ออโตเมชัน่ ออโตเมชัน่ เสนอราคาเหมาะสม  2 มิ.ย. 64

14,350.00 ภายในวงเงินงบประมาณ

61 จัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์(ส านัก) 12,520.00              12,520.00             เฉพาะเจาะจง หจก.โคราชเคร่ืองถ่าย หจก.โคราชเคร่ืองถ่าย มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 154/2564

ออโตเมชัน่ ออโตเมชัน่ เสนอราคาเหมาะสม  2 มิ.ย. 64

12,520.00 ภายในวงเงินงบประมาณ



แบบ สขร. 1

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

รายงานผลการจัดซ้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2564

 เทศบาลต าบลไชยมงคล  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

วันที ่  5  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2564

62 จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกน้ า 27,200.00              27,200.00             เฉพาะเจาะจง อูช่่างน้อย อูช่่างน้อย มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 155/2564

หมายเลขทะเบียน ผว 3991 27,200.00 เสนอราคาเหมาะสม  2 มิ.ย. 64

ภายในวงเงินงบประมาณ

63 ซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะ 29,000.00                   29,000.00 เฉพาะเจาะจง อูเ่กรียงไกรกลการ(ช่างเขียน) อูเ่กรียงไกรกลการ(ช่างเขียน) มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง  156/2564

หมายเลขทะเบียน 85-3796 29,000.00 เสนอราคาเหมาะสม  2 มิ.ย. 64

ภายในวงเงินงบประมาณ

64 จัดซ้ือถังขยะ 24,750.00                   24,750.00 เฉพาะเจาะจง อนันต์พาณิช อนันต์พาณิช มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 158/2564

24,750.00 เสนอราคาเหมาะสม  4 มิ.ย. 64

ภายในวงเงินงบประมาณ

65 จัดซ้ือวคัซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 71,800.00                   71,800.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไอโอที คอนซัลต้ิง แอนด์ บ.ไอโอที คอนซัลต้ิง แอนด์ มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง  161/2564

เทรนนิง่ เซ็นเตอร์ จ ากัด เทรนนิง่ เซ็นเตอร์ จ ากัด เสนอราคาเหมาะสม  8 มิ.ย. 64

71,800.00 ภายในวงเงินงบประมาณ

66 จ้างเหมาถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม 2,025.00                     2,025.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.เสาวลักษณ์  ตะเคียนงาม น.ส.เสาวลักษณ์  ตะเคียนงาม มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง  162/2564

2,025.00 เสนอราคาเหมาะสม  8 มิ.ย. 64

ภายในวงเงินงบประมาณ

67 จ้างเหมาซ่อมเล่ือยโซ่ยนต์ 3,320.00                     3,320.00 เฉพาะเจาะจง บ.อาร์พีซี ทูลมาร์ท จ ากัด บ.อาร์พีซี ทูลมาร์ท จ ากัด มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 163/2564



แบบ สขร. 1

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

รายงานผลการจัดซ้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2564

 เทศบาลต าบลไชยมงคล  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

วันที ่  5  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2564

3,320.00 เสนอราคาเหมาะสม  8 มิ.ย. 64

ภายในวงเงินงบประมาณ

68 จ้างเหมาประกอบอาหารวา่งและ 900.00                        900.00                      เฉพาะเจาะจง น.ส.ชนานันท์  ผ่องภูษา น.ส.ชนานันท์  ผ่องภูษา มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง  164/2564

เคร่ืองด่ืม (ประชุมสภา) 900.00 เสนอราคาเหมาะสม  8 มิ.ย. 64

ภายในวงเงินงบประมาณ

69 จัดซ้ือวสัดุการศึกษา 9,520.00                     9,520.00 เฉพาะเจาะจง บ.รวมวทิยา จ ากัด บ.รวมวทิยา จ ากัด มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 165/2564

9,520.00 เสนอราคาเหมาะสม  8 มิ.ย. 64

ภายในวงเงินงบประมาณ

70 จัดซ้ืออาหารเสริม(นม) 25,333.00                   25,333.00                  เฉพาะเจาะจง บ.แมร่ี แอน แดร่ี โปรดักส์ จ ากัด บ.แมร่ี แอน แดร่ี โปรดักส์ จ ากัด มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 166/2564

โรงเรียนบ้านไชยมงคล 25,333.00 เสนอราคาเหมาะสม  11 มิ.ย. 64

ภายในวงเงินงบประมาณ

71 จัดซ้ืออาหารเสริม(นม) 16,502.64                   16,502.64 เฉพาะเจาะจง บ.แมร่ี แอน แดร่ี โปรดักส์ จ ากัด บ.แมร่ี แอน แดร่ี โปรดักส์ จ ากัด มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 167/2564

โรงเรียนบ้านหนองพลวงใหญ่ 16,502.64 เสนอราคาเหมาะสม  11 มิ.ย. 64

ภายในวงเงินงบประมาณ

72 จัดซ้ืออาหารเสริม(นม) 64,344.00                   64,344.00 เฉพาะเจาะจง บ.แมร่ี แอน แดร่ี โปรดักส์ จ ากัด บ.แมร่ี แอน แดร่ี โปรดักส์ จ ากัด มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 168/2564

เยยีวยาเกษตรกร 64,344.00 เสนอราคาเหมาะสม  14 มิ.ย. 64



แบบ สขร. 1

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

รายงานผลการจัดซ้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2564

 เทศบาลต าบลไชยมงคล  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

วันที ่  5  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2564

ภายในวงเงินงบประมาณ

73 จ้างเหมาท าป้ายโครงการอบรม 280.00                        280.00                      เฉพาะเจาะจง ร้านดูดี ดีไซน์ ร้านดูดี ดีไซน์ มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 169/2564

และศึกษาดูงานด้านเกษตร 280.00 เสนอราคาเหมาะสม  18 มิ.ย. 64

ภายในวงเงินงบประมาณ

74 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ 14,096.00              14,096.00             เฉพาะเจาะจง อูช่า่งลักษ์ อูช่า่งลักษ์ มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง  173/2564

หมายเลขทะเบียน กฉ 2392 14,096.00                        เสนอราคาเหมาะสม  1 ก.ค. 64

ภายในวงเงินงบประมาณ

75 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง 50,000.00              50,000.00             เฉพาะเจาะจง หจก.โคกกรวดค้าไม้ หจก.โคกกรวดค้าไม้ มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 180/2564

50,000.00                        เสนอราคาเหมาะสม  2 ก.ค. 64

ภายในวงเงินงบประมาณ

76 จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลข 2,603.85                2,603.85              เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้าไทยเยน็ จ ากัด บ.โตโยต้าไทยเยน็ จ ากัด มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง  182/2564

ทะเบียน กย 3479 2,603.85                          เสนอราคาเหมาะสม  2 ก.ค. 64

ภายในวงเงินงบประมาณ

77 จัดซ้ืออาหารเสริม(นม)โรงเรียน 176,278.44            176,278.44           เฉพาะเจาะจง บ.แมร่ี แอน แดร่ี โปรดักส์ จ ากดั บ.แมร่ี แอน แดร่ี โปรดักส์ จ ากดั มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 187/2564

ช่วงหยดุโควดิ 176,278.44 เสนอราคาเหมาะสม  14 ก.ค. 64

ภายในวงเงินงบประมาณ



แบบ สขร. 1

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

รายงานผลการจัดซ้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2564

 เทศบาลต าบลไชยมงคล  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

วันที ่  5  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2564

78 จัดซ้ือวสัดุการเกษตร (ศึกษา) 5,000.00                     5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางแสงจันทร์  แก้ววงศ์ใหญ่ นางแสงจันทร์  แก้ววงศ์ใหญ่ มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 189/2564

5,000.00 เสนอราคาเหมาะสม  19 ก.ค. 64

ภายในวงเงินงบประมาณ

79 จัดซ้ือวสัดุเกษตร 11,140.00                   11,140.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวนัดีการค้า ร้านวนัดีการค้า มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 197/2564

11,140.00 เสนอราคาเหมาะสม  30 ก.ค. 64

ภายในวงเงินงบประมาณ

80 จ้างเหมาเข้าเล่ม 1,350.00                     1,350.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.เสาวลักษณ์ ตะเคียนงาม น.ส.เสาวลักษณ์ ตะเคียนงาม มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 198/2564

1,350.00 เสนอราคาเหมาะสม  30 ก.ค. 64

ภายในวงเงินงบประมาณ

81 จัดซ้ือวสัดุเกษตร 4,125.00                     4,125.00 เฉพาะเจาะจง นางแสงจันทร์  แก้ววงศ์ใหญ่ นางแสงจันทร์  แก้ววงศ์ใหญ่ มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 199/2565

4,125.00 เสนอราคาเหมาะสม  30 ก.ค. 64

ภายในวงเงินงบประมาณ

82 จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกขยะ 9,900.00                9,900.00              เฉพาะเจาะจง อูเ่กรียงไกรกลการ (ชา่งเขยีน) อูเ่กรียงไกรกลการ (ชา่งเขยีน) มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 204/2564

หมายเลขทะเบียน 87-8490 9,900.00                          เสนอราคาเหมาะสม  2 ส.ค.64

ภายในวงเงินงบประมาณ



แบบ สขร. 1

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

รายงานผลการจัดซ้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2564

 เทศบาลต าบลไชยมงคล  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

วันที ่  5  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2564

83 ซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 4,565.43                4,565.43              เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้าไทยเยน็ จ ากัด บ.โตโยต้าไทยเยน็ จ ากัด มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 206/2564

ขอ 7803 4,565.43                          เสนอราคาเหมาะสม  2 ส.ค.64

ภายในวงเงินงบประมาณ

84 จ้างเหมาประกอบอาหารวา่ง 750.00                  750.00                 เฉพาะเจาะจง น.ส.ชนานนัท ์ผ่องภษูา น.ส.ชนานนัท ์ผ่องภษูา มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 207/2564

และเคร่ืองด่ืมประชุมสภา 750.00 เสนอราคาเหมาะสม  2 ส.ค.64

ภายในวงเงินงบประมาณ

85 จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ 30,800.00                   30,800.00 เฉพาะเจาะจง นายสายนัต์  ชูพรม นายสายนัต์  ชูพรม มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 208/2564

ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 30,800.00 เสนอราคาเหมาะสม  9 ส.ค.64

ภายในวงเงินงบประมาณ

86 จัดซ้ืออาหารเสริม(นม) ศพด 16,015.36                   16,015.36                  เฉพาะเจาะจง บ.แมร่ี แอน แดร่ี โปรดักส์ จ ากัด บ.แมร่ี แอน แดร่ี โปรดักส์ จ ากัด มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 215/2564

16,015.36 เสนอราคาเหมาะสม  13 ส.ค.64

ภายในวงเงินงบประมาณ

87 จัดซ้ือเต็นสนาม 3,958.00                     3,958.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดูโฮม จ ากัด มหาชน บ.ดูโฮม จ ากัด มหาชน มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 218/2564

3,958.00 เสนอราคาเหมาะสม  18 ส.ค.64

ภายในวงเงินงบประมาณ

88 จัดซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองตัดหญ้า 9,916.00                     9,916.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดูโฮม จ ากัด มหาชน บ.ดูโฮม จ ากัด มหาชน มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 219/2564



แบบ สขร. 1

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

รายงานผลการจัดซ้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2564

 เทศบาลต าบลไชยมงคล  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

วันที ่  5  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2564

9,916.00 เสนอราคาเหมาะสม  19 ส.ค.64

ภายในวงเงินงบประมาณ

89 จัดซ้ือแบตเตอร่ีรถยนต์ 5,800.00                     5,800.00                    เฉพาะเจาะจง แบตเตอร่ีสาวตราด2 แบตเตอร่ีสาวตราด2 มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 221/2564

บรรทุกขยะ 5,800.00 เสนอราคาเหมาะสม  23 ส.ค.64

ภายในวงเงินงบประมาณ

90 จัดซ้ือแบตเตอร่ีรถยนต์บรรทุกน้ า 5,800.00                     5,800.00                    เฉพาะเจาะจง แบตเตอร่ีสาวตราด2 แบตเตอร่ีสาวตราด2 มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 222/2564

5,800.00 เสนอราคาเหมาะสม  23 ส.ค.64

ภายในวงเงินงบประมาณ

91 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(สป.) 19,600.00                   19,600.00 เฉพาะเจาะจง หจก.โคราชเคร่ืองถ่าย หจก.โคราชเคร่ืองถ่าย มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 228/2564

ออโตเมชัน่ ออโตเมชัน่ เสนอราคาเหมาะสม  26 ส.ค.64

19,600.00 ภายในวงเงินงบประมาณ

92 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(คลัง) 19,600.00                   19,600.00 เฉพาะเจาะจง หจก.โคราชเคร่ืองถ่าย หจก.โคราชเคร่ืองถ่าย มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 229/2564

ออโตเมชัน่ ออโตเมชัน่ เสนอราคาเหมาะสม  26 ส.ค.64

19,600.00 ภายในวงเงินงบประมาณ

93 จัดซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองพิมพ์ 7,500.00                     7,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.โคราชเคร่ืองถ่าย หจก.โคราชเคร่ืองถ่าย มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 230/2564

ออโตเมชัน่ ออโตเมชัน่ เสนอราคาเหมาะสม  26 ส.ค.64



แบบ สขร. 1

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

รายงานผลการจัดซ้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2564

 เทศบาลต าบลไชยมงคล  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

วันที ่  5  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2564

7,500.00 ภายในวงเงินงบประมาณ

94 จ้างเหมาตัดต้นไม้ขนาดใหญ่ 15,000.00                   15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางเสน่ห์  ค าข่า นางเสน่ห์  ค าข่า มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 231/2564

15,000.00 เสนอราคาเหมาะสม  26 ส.ค.64

ภายในวงเงินงบประมาณ

95 โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู5่ 178,000.00                  178,000.00 e-bidding บ.เอส ที พี คอน จ ากัด บ.เอส ที พี คอน จ ากัด มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง  8/2564

บ้านหนองไทร ซอย 6 178,000.00 เสนอราคาเหมาะสม  13 ส.ค.64

ภายในวงเงินงบประมาณ

96 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 140,000.00                  140,000.00                e-bidding บ.เอส ที พี คอน จ ากัด บ.เอส ที พี คอน จ ากัด มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง  9/2564

บ้านหนองพลวงใหญ่ ม.3 140,000.00 เสนอราคาเหมาะสม  13 ส.ค.64

ซอยบ้านนางสายทอง ภายในวงเงินงบประมาณ

97 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 230,000.00                  230,000.00                e-bidding หจก.ป.เพิม่ทรัพย์ หจก.ป.เพิม่ทรัพย์ มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง  10/2564

ม.4 บ้านหนองปลิง ซอ6 230,000.00 เสนอราคาเหมาะสม  13 ส.ค.64

ภายในวงเงินงบประมาณ

98 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 270,000.00                  270,000.00                e-bidding หจก.ป.เพิม่ทรัพย์ หจก.ป.เพิม่ทรัพย์ มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง  11/2564

บ้านหนองปลิง ม.4 270,000.00 เสนอราคาเหมาะสม  13 ส.ค.64

ซอยสุมาลี ภายในวงเงินงบประมาณ



แบบ สขร. 1

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

รายงานผลการจัดซ้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2564

 เทศบาลต าบลไชยมงคล  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

วันที ่  5  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2564

99 โครงการก่อสร้างร้ัวส านักงาน 810,000.00                  810,000.00                e-bidding หจก.ก้องปฐพี หจก.ก้องปฐพี มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง  12/2564

810,000.00 เสนอราคาเหมาะสม  17 ส.ค.64

ภายในวงเงินงบประมาณ

100 โครงการติดต้ังเสาไฟฟ้าส่องสวา่ง 363,000.00                  363,000.00                เฉพาะเจาะจง หจก.ทนนท์คอนสตรัคชัน่ หจก.ทนนท์คอนสตรัคชัน่ มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง  13/2564

พลังงานแสงอาทิตย์ 363,000.00 เสนอราคาเหมาะสม  18 ส.ค.64

ภายในวงเงินงบประมาณ

101 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 132,000.00                  132,000.00                e-bidding บ.เอส ที พี คอน จ ากัด บ.เอส ที พี คอน จ ากัด มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง  14/2564

บ้านโกรกตะคร้อ ซอย1 132,000.00 เสนอราคาเหมาะสม  19 ส.ค.64

ภายในวงเงินงบประมาณ

102 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 174,000.00                  174,000.00                e-bidding บ.เอส ที พี คอน จ ากัด บ.เอส ที พี คอน จ ากัด มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง  15/2564

บ้านไชยมงคล ซอย1/3 เชือ่ม 174,000.00 เสนอราคาเหมาะสม  19 ส.ค.64

ซอย 2 ภายในวงเงินงบประมาณ

103 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.2 96,000.00                   96,000.00                  e-bidding บ.เอส ที พี คอน จ ากัด บ.เอส ที พี คอน จ ากัด มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง  16/2564

บ้านบุตาล (ซอยบ้านยายปรี) 96,000.00 เสนอราคาเหมาะสม  19 ส.ค.64

ภายในวงเงินงบประมาณ



แบบ สขร. 1

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

รายงานผลการจัดซ้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2564

 เทศบาลต าบลไชยมงคล  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

วันที ่  5  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2564

104 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 160,000.00                  160,000.00                e-bidding บ.เอส ที พี คอน จ ากัด บ.เอส ที พี คอน จ ากัด มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง  17/2564

บ้านบุตาล หมูท่ี ่2 ซอย11 160,000.00 เสนอราคาเหมาะสม  19 ส.ค.64

ภายในวงเงินงบประมาณ

105 จัดซ้ือคอมพิวเตอร์โน้ตบุค้ 15,900.00              15,900.00             เฉพาะเจาะจง หจก.โคราชคอมพวิเตอร์ หจก.โคราชคอมพวิเตอร์ มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 235/2564

15,900.00                        เสนอราคาเหมาะสม  1 ก.ย.64

ภายในวงเงินงบประมาณ

106 จัดซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองพิมพ์ 2,600.00                2,600.00              เฉพาะเจาะจง หจก.โคราชเคร่ืองถ่าย หจก.โคราชเคร่ืองถ่าย มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 236/2564

ออโตเมชัน่ ออโตเมชัน่ เสนอราคาเหมาะสม  2 ก.ย.64

2,600.00 ภายในวงเงินงบประมาณ

107 จัดซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองพิมพ์ 2,600.00                2,600.00              เฉพาะเจาะจง หจก.โคราชเคร่ืองถ่าย หจก.โคราชเคร่ืองถ่าย มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 237/2564

ออโตเมชัน่ ออโตเมชัน่ เสนอราคาเหมาะสม  2 ก.ย.64

2,600.00 ภายในวงเงินงบประมาณ

108 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน 9,271.00                     9,271.00                    เฉพาะเจาะจง บ.ดูโฮม จ ากัด มหาชน บ.ดูโฮม จ ากัด มหาชน มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 238/2564

9,271.00 เสนอราคาเหมาะสม  2 ก.ย.64

ภายในวงเงินงบประมาณ

109 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง 3,743.93                     3,743.93                    เฉพาะเจาะจง หจก.คิงส์ยนต์ หจก.คิงส์ยนต์ มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 239/2564



แบบ สขร. 1

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

รายงานผลการจัดซ้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2564

 เทศบาลต าบลไชยมงคล  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

วันที ่  5  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2564

หมายเลขทะเบียน ขง 229 3,743.93 เสนอราคาเหมาะสม  3 ก.ย.64

ภายในวงเงินงบประมาณ

110 จัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ้า 9,100.00                     9,100.00                    เฉพาะเจาะจง หจก.สินไพศาล ฮาร์ดแวร์ หจก.สินไพศาล ฮาร์ดแวร์ มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 243/2564

9,100.00 เสนอราคาเหมาะสม  8 ก.ย.64

ภายในวงเงินงบประมาณ

111 จ้างประเมินความพึงพอใจ 20,000.00                   20,000.00 เฉพาะเจาะจง มหาวทิยาลัยเทคโนโลยี มหาวทิยาลัยเทคโนโลยี มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 244/2564

ราชมงคลอีสาน ราชมงคลอีสาน เสนอราคาเหมาะสม  8 ก.ย.64

20,000.00 ภายในวงเงินงบประมาณ

112 จ้างเหมาจัดท าเวปไซต์และเช่า 8,000.00                     8,000.00                    เฉพาะเจาะจง บ.ไทม์สมีเดีย เวบ็ดีไซน์ จ ากัด บ.ไทม์สมีเดีย เวบ็ดีไซน์ จ ากัด มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 247/2564

พืน้ทีบ่ริการอินเตอร์เน็ต 8,000.00 เสนอราคาเหมาะสม  9 ก.ย.64

ภายในวงเงินงบประมาณ

113 จัดซ้ือวสัดุเคร่ืองแต่งกาย 14,560.00                   14,560.00                  เฉพาะเจาะจง นายอากรินทร์  รัตนมงคล นายอากรินทร์  รัตนมงคล มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 248/2564

14,560.00 เสนอราคาเหมาะสม  9 ก.ย.64

ภายในวงเงินงบประมาณ

114 จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม 5,376.00                     5,376.00                    เฉพาะเจาะจง น.ส.เสาวลักษณ์  ตะเคียนงาม น.ส.เสาวลักษณ์  ตะเคียนงาม มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 250/2564

5,376.00 เสนอราคาเหมาะสม  13 ก.ย.64



แบบ สขร. 1

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

รายงานผลการจัดซ้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2564

 เทศบาลต าบลไชยมงคล  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

วันที ่  5  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2564

ภายในวงเงินงบประมาณ

115 จัดซ้ือตู้เก็บเอกสาร 4,490.00                     4,490.00                    เฉพาะเจาะจง บ.เมเจอร์ เฟอร์นิเจอร์มอล์ จ ากัด บ.เมเจอร์ เฟอร์นิเจอร์มอล์ จ ากัด มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 251/2564

4,490.00 เสนอราคาเหมาะสม  15 ก.ย.64

ภายในวงเงินงบประมาณ

116 จัดซ้ือหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร 9,900.00                     9,900.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ออฟฟิศเซ็นเตอร์ กรุ๊ป หจก.ออฟฟิศเซ็นเตอร์ กรุ๊ป มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 252/2564

9,900.00 เสนอราคาเหมาะสม  16 ก.ย.64

ภายในวงเงินงบประมาณ

117 จ้างเหมาซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 5,671.00                     5,671.00                    เฉพาะเจาะจง หจก.บ้านแอร์ เซอร์วสิ หจก.บ้านแอร์ เซอร์วสิ มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 253/2564

5,671.00 เสนอราคาเหมาะสม  17 ก.ย.64

ภายในวงเงินงบประมาณ

118 จัดซ้ือยางรถยนต์ 13,200.00                   13,200.00 เฉพาะเจาะจง บ.มิตรภาพการยางและศูนยล้์อ บ.มิตรภาพการยางและศูนยล้์อ มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 264/2564

หมายเลขทะเบียน ขง 229 13,200.00 เสนอราคาเหมาะสม  23 ก.ย.64

ภายในวงเงินงบประมาณ

119 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 713,000.00                  713,000.00                e-bidding หจก.ป เพิม่ทรัพย์ หจก.ป เพิม่ทรัพย์ มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 18/2564

บ้านโกรกตะคร้อ (ซอย11/1-11/2 713,000.00 เสนอราคาเหมาะสม  8 ก.ย.64

ภายในวงเงินงบประมาณ



แบบ สขร. 1

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

รายงานผลการจัดซ้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2564

 เทศบาลต าบลไชยมงคล  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

วันที ่  5  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2564

120 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 149,000.00                  149,000.00                เฉพาะเจาะจง หจก.พ ีแอนด์ วี นิวคอนสตรัคชัน่ หจก.พ ีแอนด์ วี นิวคอนสตรัคชัน่ มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 19/2564

ท่อระบายน้ า หมู่5บ้านหนองไทร 149,000.00 เสนอราคาเหมาะสม  27 ก.ย.64

ภายในวงเงินงบประมาณ

121 โครงการก่อสร้างซ่อมแซม 299,000.00                  299,000.00                เฉพาะเจาะจง หจก.พ ีแอนด์ วี นิวคอนสตรัคชัน่ หจก.พ ีแอนด์ วี นิวคอนสตรัคชัน่ มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 20/2564

ท่อระบายน้ า ม.3 บ้านหนองพลวงใหญ่ 299,000.00 เสนอราคาเหมาะสม  27 ก.ย.64

ภายในวงเงินงบประมาณ

122 โครงการซ่อมแซมถนนทีไ่ด้รับ 403,000.00                  403,000.00                เฉพาะเจาะจง หจก.พรโชติการสร้าง หจก.พรโชติการสร้าง มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 21/2564

ผลกระทบจากการใช้งานปกติ/ 403,000.00 เสนอราคาเหมาะสม  27 ก.ย.64

ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ม.1 ภายในวงเงินงบประมาณ

กลุ่มบ้าน กม.14


